
  

 
CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE SUPORT A LA RECERCA APLIC ADA EN 
L’ÀMBIT DE LA COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 2010-20 11  

JUSTIFICACIÓ  
La tasca de la Universitat en el camp de la cooperació al desenvolupament es troba estretament 
vinculada amb el seu àmbit natural d’actuació: la docència i la investigació, qüestions que són 
essencials tant per a la formació integral de l’alumnat com per a una millor comprensió dels 
problemes que amenacen la consecució d’un desenvolupament humà i sostenible a escala 
universal.  
 
Constitueix un objectiu essencial de la Cooperació Universitària al Desenvolupament (CUD) la 
col·laboració per resoldre les dificultats i contradiccions associades als processos d’eradicació 
de la pobresa i de desenvolupament, fomentant l’avenç en àrees d’investigació apropiades per 
als objectius. Una línia bàsica en l’estratègia institucional de la Universitat de les Illes Balears 
és la posada en marxa d’iniciatives que afavoreixin l’estudi i la recerca en l’àmbit de la 
cooperació al desenvolupament i el desenvolupament humà sostenible.  

 
Igualment, l’article 92 de la Llei 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (BOE 24/12/2001), 
modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril (BOE 13/04/2007), dedicat a la cooperació 
internacional i la solidaritat, disposa que «Les universitats han de fomentar la participació dels 
membres de la comunitat universitària en activitats i projectes de cooperació internacional i 
solidaritat. Així mateix, propiciaran la realització d’activitats i iniciatives que contribueixin a 
l’impuls de la cultura de la pau, el desenvolupament sostenible i el respecte al medi ambient, 
com a elements essencials per al progrés solidari».  
 
Per tant, des de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS), en 
coordinació amb l’Oficina de Suport a la Recerca (OSR) de la Universitat de les Illes Balears 
(UIB), es convoquen aquestes beques segons les bases següents: 
 
1. OBJECTE I ÀMBIT  
L’objecte de la present convocatòria és atorgar beques de suport a la recerca aplicada a l’àmbit 
de la cooperació al desenvolupament i desenvolupament humà sostenible dirigides a la 
comunitat universitària de la UIB, per tal de: 
 
1.1. Oferir suport al personal docent i investigador i alumnat de postgrau de la UIB per 
incentivar l’orientació de la recerca cap a la seva aplicació al desenvolupament humà sostenible. 
1.2. Impulsar la formació del futur personal investigador en aquest àmbit i col·laborar-hi.  

 
2. SOL·LICITANTS  
Aquestes beques van dirigides a:  
 
2.1. Personal docent o investigador que desenvolupi la seva tasca docent i/o investigadora en 
algun dels departaments, i que vulgui orientar la seva recerca cap al camp de la cooperació al 
desenvolupament i els estudis de desenvolupament humà sostenible, aportant els coneixements i 
capacitats que li són pròpies. 
2.2. Alumnat de postgrau (estudiants de màsters i doctorat) de la UIB, per tal que puguin 
realitzar el treball de fi de màster o doctorat en el camp de la cooperació al desenvolupament i 
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desenvolupament humà sostenible. En aquest cas, la sol·licitud s’ha de presentar avalada per 
un/a PDI doctor/a de la UIB que farà de tutor/a acadèmic. 
 
Una mateixa persona no pot presentar més d’una sol·licitud. 

 
3. QUANTIA DE LES BEQUES  
3.1. La dotació d’aquestes beques serà d’una quantia màxima de 3.000 euros per persona.  
3.2. La Comissió avaluadora d’aquesta convocatòria pot concedir ajuts inferiors als sol·licitats 
en funció de la qualitat de la proposta.  
3.3. Les beques a càrrec d’aquesta convocatòria són compatibles amb qualsevol altre ajut de 
convocatòries oficials, finançament de departaments i centres, etc. excepte amb els ajuts 
concedits per l’OCDS o l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament 
(AECID) per a la mateixa acció de recerca. 
 
Pressupost global de 10.000 euros 
 
4. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
La documentació a presentar serà la següent:  
 
a. Formulari de sol·licitud degudament emplenat en suport paper (dues còpies) i en suport 
informàtic (annex I). En el cas d’alumnat, els formularis de sol·licitud hauran de comptar amb la 
signatura del PDI doctor o PDI doctora de la UIB que avali l’acció de recerca presentada. Els 
formularis són a la pàgina web de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat, 
<http://cooperacio.uib.cat>. 
b. Fotocòpia del DNI 
c. CV (alumnat) o currículum actualitzat al programa GREC (personal docent i investigador). 
d. Proposta cientificotècnica de l’acció de recerca aplicada: 

- Títol  
- Breu resum de l’objecte i contingut de la recerca aplicada 
- Justificació del tema i importància per al desenvolupament humà sostenible i cooperació 
al desenvolupament 
- Hipòtesi de treball i objectius  
- Pla d'activitats i cronograma 
- Metodologia  
- Resultats esperats 
- Recursos materials, humans i econòmics 
- Fonts i bibliografia 

e. Document d’aval del treball per part del o de la PDI doctor/a de la UIB que avali l’acció de 
recerca presentada per un/a alumne/a. 
 
5. LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS  
8.1. S’ha de presentar el formulari de sol·licitud degudament emplenat en el termini establert 
amb la documentació.  
8.2. S’han de dipositar al Registre General de la UIB dues còpies de la memòria de sol·licitud, 
dirigides a l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat, i se n’ha de remetre una 
altra còpia a través de document adjunt per correu electrònic a: ocds.tecnica@uib.es 
 
6. TERMINIS  
Període de sol·licitud: del 15 de novembre al 15 de desembre de 2010.  
Resolució: l’OCDS notificarà l’adjudicació de les beques en un termini màxim de dos mesos a 
comptar a partir de l’endemà de la finalització del termini de sol·licituds. 
Període d’execució: els treballs s’han d’executar abans del 30 de setembre de 2011.  
Presentació de la memòria final: abans del 30 d’octubre de 2011.  
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7. SUBSANACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 
Si la documentació presentada pels candidats és incompleta o inclou errors reparables, es 
requerirà que en el termini de 10 dies es corregeixin les mancances o s’enviïn els documents 
preceptius, amb advertència que, si no, es donaran per desestimades les sol·licituds.  
 
8. CRITERIS DE SELECCIÓ 

Atesos els objectius perseguits per la convocatòria, el comitè avaluador considerarà els  
següents criteris de valoració:  

6.1. Originalitat i interès de la proposta de recerca aplicada per al desenvolupament humà 
sostenible i la cooperació al desenvolupament.  

6.2. Adequació de la metodologia, el disseny de l’acció i el pla de treball als objectius establerts.  

6.3. Qualitat, coherència i viabilitat de la proposta, així com l’aplicabilitat dels resultats de 
l’acció de recerca a l'àmbit de la cooperació per al desenvolupament i impacte potencial de les 
aportacions en aquest àmbit. 

6.4. Valoració del CV. 

6.5. Altres criteris de valoració positiva en el procés de selecció i avaluació de les  
sol·licituds presentades són:  

- Que identifiquin, orientin, defensin o complementin accions d'enfortiment  
institucional dels governs nacionals, regionals o locals dels països i regions  
prioritàries de la cooperació (països de IDH mitjà o baix). 

- La participació d'universitats i centres d'investigació del Sud en  
els projectes d'investigació, per les aportacions que poden fer a la seva qualitat i les 
possibilitats que llança de transferència de coneixements entre  
els centres participants. 

En quedaran excloses les sol·licituds que ja hagin obtingut finançament mitjançant 
convocatòries de l’OCDS o l’AECID per a la mateixa acció de recerca. 

 
9. AVALUACIÓ I RESOLUCIÓ  
9.1. Per valorar els treballs d’investigació presentats es constituirà un comitè avaluador 
conformat a aquest efecte que en farà una valoració en funció dels criteris de valoració 
establerts a la present convocatòria. El comitè podrà sol·licitar l’assessorament d’altres persones 
expertes externes a la Universitat.  
9.2. La resolució final de la concessió dels ajuts, en forma de beques de suport respectant els 
criteris de concurrència, objectivitat i igualtat, serà efectuada per la Comissió conformada per 
membres de la UIB i del Govern de les Illes Balears, que decidirà, sobre la proposta del comitè 
avaluador. 
 
10. COMUNICACIÓ DE LA CONCESSIÓ 
L’OCDS notificarà als sol·licitants la concessió de l’ajut en un termini màxim de tres mesos a 
comptar a partir de l’endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, i la 
informació es penjarà a la pàgina web de l’OCDS: <http: //cooperacio.uib.cat>. 
 
11. OBLIGACIONS  
La persona que obtingui la beca tindrà les obligacions següents: 
11.1. Comunicar a l’OCDS de la UIB l’acceptació expressa i per escrit de la beca, en el termini 
de 10 dies des de la notificació de la concessió. 
11.2. Elaborar una memòria final amb els resultats de l’acció de recerca i presentar dos 
exemplars a l’OCDS, en el termini establert.  
11.3. Presentar un informe resumit amb l’objectiu de facilitar-ne la divulgació. 
11.4. Comprometre’s a proporcionar la informació que se sol·liciti des de l’OCDS.  
11.5. Fer constar l’ajut rebut en qualsevol difusió pública de resultats. 
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11.6. Comprometre-se a la presentació dels resultats obtinguts a algunes d’aquestes opcions: 
congressos especialitzats; a una revista científica per a la seva publicació; com a treball de fi de 
màster, de postgrau o tesi doctoral per a la seva defensa, entre altres possibilitats de difusió dels 
resultats obtinguts. 
  
12. INCOMPLIMENT  
L’incompliment total o parcial dels requisits i obligacions establerts a la present convocatòria 
donarà lloc, amb el corresponent expedient previ d’incompliment, a la revocació de l’ajut i a 
l’obligació de reintegrar-lo. Els criteris que determinen l’incompliment són els que es detallen a 
continuació:  

- L’incompliment total o parcial dels objectius per als quals es va concedir l’ajut, que serà 
causa de reintegrament total de la subvenció.  

- La no presentació, d’acord amb el que estableix la convocatòria, de la memòria final, 
que comportarà la impossibilitat de tornar a sol·licitar un ajut d’aquestes característiques 
en futures convocatòries.  

 
13. ACCEPTACIÓ DE LES BASES 
La presentació de sol·licituds suposa l’acceptació de les bases i de la resolució d’aquesta 
convocatòria i la renúncia a qualsevol tipus de reclamació. 
 
Palma, 12 de novembre de 2010 
 
 
 
 
Raquel Herranz          Berta Artigas 
Vicerectora d’Infraestructures Universitàries      Directora de l’Oficina de Cooperació al 

Desenvolupament i Solidaritat 
 
 


